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1 priedas 
 

ATMINTINĖ PACIENTUI, 
 

PAGEIDAUJANČIAM GAUTI MOKAMAS I LYGIO  SLAUGOS IR 
PALAIKOMOJO GYDYMO PASLAUGAS  

 
1. neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje 

gyvenantiems asmenims ; 
2. pacientams, kurių slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos iki 120 

lovadienių apmokamos iš PSDF ir jų faktinė trukmė per metus viršijo 120 
lovadienių; 

3. Užsienio  šalių piliečiams;  
SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO MOKAMŲ PASLAUGŲ 

 1 LOVADIENIO KAINA –  16,51Eur 
 

Pastaba: slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimo metu jūsų pageidavimu 
gali būti teikiamos dar papildomos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (arba 

tyrimo, medikamentų, medicinos pagalbos priemonių ar procedūrų), kurios nėra būtinos, 
teikiant slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, bet gali būti teikiamos tik leidus 
tuo metu pacientą gydančiam gydytojui. Papildomoms paslaugoms, apie kurias galite 
gauti informaciją pas skyriaus vedėją, taikomos kainos, nurodytos SAM kainyne 
Nr.11-96-2 (medikamentams- sutartinės tiekėjų kainos (savikaina)). 
 
1.Pacientas, pageidaujantis gauti mokamą slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugą, kreipiasi  pas 
slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus vedėją, suderina paguldymo laiką. Su savimi turi turėti 
asmens dokumentą.  
 
2.Skyriuje jis gauna  personalo užpildytą mokamų paslaugų apskaitos lapą. 
  
3.Toliau pacientas mokamų paslaugų apskaitos lapą pateikia Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui 
arba registratūrai, kuris yra pagrindas apmokėjimui. Pacientui susimokėjus, jis gauna  apmokėjimo 
čekį.  
 
4.Turėdamas čekį ir asmens dokumentą, pacientas gali kreiptis į Priėmimo-skubiosios pagalbos 
skyrių, kur jam užpildoma ligos istorija.  
 
5. Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje jis turi parodyti skyriaus vedėjui asmens dokumentą ir 
apmokėjimo čekį.  
 
Ruošė: vyr. ekonomistė Jolanta Konošovienė, 2014 08 22; 2016 06 09 (koreguota)   
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PATVIRTINTA 
VšĮ Visagino ligoninės 
Vyriausiojo gydytojo įsakymu 
Nr.1-40, 
2008 02 12 
 

I LYGIO STACIONARINIŲ 

SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO MOKAMŲ 
PASLAUGŲ SUTEIKIMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

(PERSONALUI) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

pacientas 
       arba       
arba 

pacientas 
PRIĖMIMO 
SKYRIAUS 

PERSONALAS 

3.Paaiškina pacientui, kad jis turi 
pateikti asmens dokumentą.  
4.Pagal užpildytą mokamų paslaugų 
apskaitos lapą susimokėjus pacientui, 
išduoda jam kasos aparato čekį. 
3.Mokamų paslaugų apskaitos lapą 
pasilieka priėmimo skyriuje ir vėliau 
pateikia kaip pagrindą, įnešant pinigus į 
buhalterijos kasą. 
4.Nukreipia pacientą į slaugos ir 
palaikomojo gydymo skyrių ir 
paaiškina pacientui, kad jis turi turėti su 
savimi čekį, kurį turi parodyti skyriaus 
vedėjui. SLAUGOS IR 

PALAIKOMOJO 
GYDYMO 

SKYRIAUS VEDĖJAS 

SLAUGOS IR 
PALAIKOMOJO 

GYDYMO 
SKYRIAUS VEDĖJAS 

1.Suderina su pacientu paguldymo 
laiką, paaiškina, kokius dokumentus jis 
turi turėti ir užpildo 2 mokamų 
paslaugų apskaitos lapo egzempliorius.  
2.Vieną iš jų užpildo ir duoda 
pacientui, kurį nukreipia į priėmimo 
skyrių ar registratūrą susimokėti. Kitą 
užpildytą įklijuoja į ligos istoriją. 

pacientas 

REGISTRATŪROS 
PERSONALAS 

pacientas 5.Gydytojas, priėmęs pacientą, 
stacionarinėje ligos istorijoje ypatingų 
atžymų skiltyje užrašo čekio numerį, 
sumokėtą sumą ir pažymi, kad 
pacientas susimokėjo pats, o formoje 
066/a pažymi paciento apmokėtą sumą 
skiltyje „Paciento mokama kaina“. 
6.Paaiškina pacientui, kad jis gulėjimo 
metu gali gauti ir papildomas mokamas 
medicinines paslaugas, kurios neįeina į 
lovadienio kainą.  


